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Velkommen til Aglow møde 
 

Torsdag den 23. mar. 2023 kl. 19,00 
Ikast Bibliotek, Grønnegade 25 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amy er tilbage i Danmark igen. Vi glæder os til at få besøg af hende til et 

aftenmøde for alle, både mænd og kvinder, hvor hun vil dele Guds Ord 

med os og bede for mennesker.   

Når evangeliet om Jesus fortælles, sker der tegn, undere og mirakler. 

 

Gratis deltagelse. Der serveres kaffe/the. 

  

Der vil på mødet være mulighed for at give en gave til Amy, enten på 

MobilePay 5774GS eller kontant. 

 

Alle er hjertelig velkomne! 

 
Aglow er en international tværkirkelig organisation.  

Se mere på www.aglow.dk eller kontakt Ellen Pedersen, tlf. 2133 8642 

eller e-mail ellen.pedersen@mvb.net 
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Amy Lee Kemp, Texas, USA 

I en tilstand af håbløshed og fortvivlelse 

råbte Amy på Gud:  

”Gud, hvis du vil redde mig fra mit liv 

med stoffer og tomhed, så vil jeg give 

dig mit liv.” 

Hun var vokset op i et godt hjem. 

Alligevel var der en indre tomhed – hun 

var uden håb og fremtid. 

I dag bringer hun Guds nærvær med. 

Se www.recipientsofgrace.com     
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